
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Λαύριο 17/07/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ        Αριθ. Πρωτ.:12830 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ταχ. ∆/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο            ΠΡΟΣ: 
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου         Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Τηλέφωνο: 22923/ 20165        Αττικής 
Fax: 22920/22413                   Κατεχάκη 56 - Αθήνα 
Ηλεκτρ. ∆ιεύθυνση: www.lavreotiki.gr 

 

 
Θέµα: Αποστολή της υπ. αριθ. 122/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

που αφορά στην «Τροποποίηση του ∆ιατάγµατος περί καθορισµού χρήσεων γης 

και όρων και περιορισµού δόµησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών 

προ του 1923 περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής(Ν.Αττικής) ΦΕΚ 125/∆/27 

1998». 

 

Σας υποβάλλουµε συνηµµένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ. 122/2017 απόφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος, καθώς και το 

αποδεικτικό δηµοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νοµιµότητας. 

 
Συνηµµένα:  

1. Απόφαση υπ. αριθ. 122/2017 

2. Αποδεικτικό δηµοσίευσης. 

  

 

  

 

             Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 

                        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  

 
 
Εσωτ. διανοµή: 1. Φ. Αρχείου Γρ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
                2.Τεχνική Υπηρεσία     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Απόσπασµα Πρακτικού  
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

      17 η  Συνεδρίαση 
Το κατεπείγον του θέµατος  του θέµατος σύµφωνα µε το αρ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 συνιστάται 
στο γεγονός ότι πρέπει άµεσα να συζητηθεί  ενόψει της ψήφισης του νοµοσχεδίου   περί 
αυθαιρέτων στη Βουλή. 
Ηµεροµηνία Συνεδρίασης  11.07.2017 
Ηµέρα & Ώρα Τρίτη, 18:00 
Αριθµός Πρόσκλησης 11865/06.07.2017 
Ηµεροµηνία Επίδοσης 06.07.2017 
Αριθµός Μελών 27 
 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  

1. Λουκάς ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 
2. Βελετάκου Ευαγγελία, Γραµµατέας  
3. Γκικαράκη Μαρία 
4. Τσίκλος Παναγιώτης 
5. Συρίγος Ιωάννης 
6. Αποστολίδης Ιωάννης 
7. Κωστάλας Αντώνης 
8. Αντωνίου Αναστάσιος 
9. Τριανταφυλλίδου Σοφία  
10. Αδάµης Ιωάννης 
11. Λεβαντής Κωνσταντίνος 
12. Παρασκευής Ιωάννης  
13. Μπουκουβάλας Λάµπρος 
14. Ρόζης Σταύρος 
15. Κατσουνάκης Κυριάκος 
16. Μακρή Αρετούσα 
17. Ιατρού Σταύρος 
18. Ιατρού Σωτήριος 
19. Παµφίλης Απόστολος 
20. Μαθιουδάκης Μιχαήλ  
21. Λινάρδου Σοφία 
22. Κρητικός Σταύρος 

 
Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. Ελ Αγιουµπ Ατάλλα, Αντιπρόεδρος 
2. Στουραΐτης Ηλίας  
3. Πρίφτη Χαρίκλεια 
4. Κουλουβράκη Ιωάννα  
5. Σίνη Ευφροσύνη  

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της 17ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Λουκάς, έχοντας 
νόµιµα κληθεί, παρόντες ήταν οι  Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων της ∆.Κ. Λαυρεωτικής, κ. 
Σπύρου Αλίκη, Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάϊλας Νικήτας ενώ απούσα ήταν η Πρόεδρος 
της ∆.Κ. Κερατέας, κ. Χολέβα Κυριακή έχοντες άπαντες νόµιµα κληθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για 
την τήρηση των πρακτικών. 
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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του ∆ιατάγµατος περί καθορισµού χρήσεων γης και 

όρων και περιορισµού δόµησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ 

του 1923 περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν.Αττικής) ΦΕΚ 125/∆/27 1998». 

 

Αριθµός Απόφασης: 122/2017 

 

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούµενος  το 2ο θέµα Εκτός  Ηµερησίας ∆ιάταξης,  έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ότι το παραπάνω θέµα δεν αναγράφεται στην 

ηµερήσια διάταξη και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010, το Σώµα θα πρέπει να λάβει απόφαση, µε την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθµού των µελών του, για το κατεπείγον του θέµατος και εφόσον υπάρξει 

αυτή να το συζητήσει και να λάβει απόφαση µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Το κατεπείγον του θέµατος προκύπτει από το γεγονός, ότι πρόκειται να τεθεί σε ψήφιση το  

νοµοσχέδιο   περί αυθαιρέτων στη Βουλή. 

Το Σώµα αποφάσισε οµόφωνα,  για το κατεπείγον της συζήτησης του θέµατος εκτός 

ηµερησίας διάταξης και για την συζήτηση αυτού πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στον ∆ήµαρχο και στον επικεφαλής της 

ελάσσονος µειοψηφίας κ. Ιατρού Σταύρο, οι οποίοι έθεσαν  υπόψη των µελών του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 

Έχοντας υπόψη το διάταγµα περί καθορισµού χρήσεων γης και όρων και 

περιορισµών  δόµησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του έτους  1923  

περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής(Ν. Αττικής) ΦΕΚ 125/∆/27/1998 καθώς και του 

αντίστοιχου περιεχοµένου διατάξεις περί καθορισµού  χρήσεων γης και όρων και 

περιορισµών  δόµησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 

ευρύτερη περιοχή Μεσογείων(Ν. Αττικής)ΦΕΚ 199/∆/6-03-2003 και το γεγονός ότι αυτά 

αποτελούν οµοειδή για µια ενιαία περιοχή(Νοτιανατολική Αττική)  κρίνουµε σκόπιµο το 

ΦΕΚ 125 /∆/1998 το οποίο - τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 269Α/24-12-2014 όπου 

αντικαταστάθηκε η παράγραφος του άρθρου 2 στο από 27.2.1998 προεδρικό 

διάταγµα(∆΄125) ως εξής: Ε Περιοχή µε στοιχείο Γ- Γεωργική Γη   – να  τροποποιηθεί και 

να συµπληρωθεί ως προς τη ζώνη Γ- Γεωργική Γη   µε τις επιπλέον διατάξεις για τη  ζώνη 

µε στοιχεία Γ2, του ΦΕΚ 199/∆/6-03-2003 και ειδικότερα µε την εγκατάσταση 

ελικοδροµίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 13.1.92Π.∆/τος (∆΄80) καθώς και να 

περιλαµβάνονται σε αυτές η συντήρηση,  ο ανεφοδιασµός τους κ.α. 
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Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της και κάλεσε το Σώµα να ψηφίσει 

σχετικά. 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

• Την εισήγηση του κ. Προέδρου και του κ. ∆ηµάρχου και των επικεφαλής των 

∆ηµοτικών παρατάξεων 

 

και µετά από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως 

καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει, την τροποποίηση και την  συµπλήρωση του  ως προς τη ζώνη Γ- 

Γεωργική Γη   του ∆ιατάγµατος περί καθορισµού χρήσεων γης και όρων και 

περιορισµών  δόµησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του 

έτους 1923 περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) ΦΕΚ 125/∆/27-02 

1998,  µε τις διατάξεις για τις ζώνες  µε στοιχεία Γ2, του ΦΕΚ 199/∆/6-03-2003 και 

ειδικότερα: Ελικοδροµία σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 13.1.92Π.∆/τος (∆΄80) 

(συντήρηση,   ανεφοδιασµός  κ.α.) 

 

 
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθµό απόφασης 

122/2017 και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

      

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

           ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
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